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„A képzelet diadala

A Bábszínház
a külfö ld i kri t ika tükrében

Az Állami Bábszínháznak - mint köz-
tudomású - az elmúlt évad elsősorban az
újjászületett Népköztársaság úti
színházépületbe való átköltözés örömteli,
ám sok időt, munkát, energiát felemésztő
időszakát jelentette. Ezért az együttes
kevesebb külföldi turnét vállalhatott, mint
amennyire meghívásai alapján lehetősége
nyílt volna.

Egyik hazánkban és külföldön egyaránt
népszerű ifjúsági műsordarabja, a János
vitéz három országban is színre került. Az
együttes 1976 szeptemberében
Franciaországban, a Charleville-Mezičres-i
Bábfesztiválon, majd Belgiumban, a
brüsszeli egyetem előadótermében ven-
dégszerepelt Petőfi Sándor művének
bábváltozatával. Az évad végén ugyanezt a
produkciót a „Svéd nyár" zenei programja
keretében az északi ország tizenegy
városában mutatták be, Ystadtól, a leg-
délibb svéd várostól Haparandáig, az éjféli
nap városáig. Az 1977/78-as évad kezdetén
ugyanez a produkció kapott meghívást az
Humanité hagyományos párizsi
népünnepélyére és az Unitŕ cremonai,
milánói és modenai ünnepségeire.

Érdemes a sok elismerő újságcikk közül
belelapozni a báb-János vitéz belga és svéd
méltatásaiba.

A La Libre Belgique kritikusa így ír a
darabról: „...Az ember azt sem tudja, mit
csodáljon a legjobban: a mozgató
színészek játékát, szövegmondásukat, a
rendezés kitörő életszerűségét, csodálatos
találékonyságát vagy az egész magyar
folklórt megelevenítő zenei atmoszférát?.
. . A díszlet olyan, mintha képes-könyvet
lapozgatnánk : a kékek és pirosak
vidámságában, az aranyban és a lágy
ezüstben, a puszta homokszínében és az
erdő megannyi zöld színében jelen van a
naiv festő, a hímzőasszony, a takács és a
fazekas egész mesterségbeli tudása. . . . És
minden bábu külön-külön a stilizálás és az
élet csodája..."

A Svenska Dagbladet így méltatta a János
vitézt: ... A bábjátékosok először roppant
élénken és jókedvűen játszottak a
bábukkal. Ezek a bábok stili-

záltak, színeik elevenek, kontúrjaik tisz-
ták. A jól megválasztott színeknek, ki-
fejező mozdulatoknak köszönhető, hogy a
közönség az egész előadás alatt együtt él a
darabbal, noha a bábok magyarul
beszélnek. De a svéd narrátor, Carl-Erik
Boström megfelelő magyarázata nagy
segítség. János vitéz küzdelmei a gyer-
mekek lelkesedését és „Rajta! Rajta!" bá-

torításait váltották ki..." És másutt:
„Emeljük ki a szereplők közül a gonosz

boszorkányt, a hatalmas, de ostoba óriást,
a nyalka huszárokat és a remekbe sikerült
állatokat: a táncoló bárányokat, vágtató
paripákat, ficánkoló halakat és János vitéz
hű társát, a közönség kedvencét, a kis
kutyát..."

A Bábszínház együttese felnőttek szá-
mára játszott zenei műsoraival már
mintegy évtizede arat világszerte érdek-
lődést. Ennek volt köszönhető, hogy
májusban a lyoni Magyar Zenei Hetek
eseménysorozatában, majd augusztusban -
immár másodízben - az Avignoni
Fesztiválon a magyar színházművészetet
képviselte.

Lyonban és környékén Bartók Fából
faragott királyfiját, Sztravinszkij
Petruskáját és Beckett jelenet szöveg nélkül
című művének bábadaptációját mutatta be
az együttes. A korábban Avignonban és
Párizsban már nagy sikerrel bemutatott
zenei műsort a lyoni sajtó is teljes
elismeréssel fogadta. A Journal című lap

recenzense „A budapesti Bábszínház: a
képzelet diadala" címmel foglalta össze
véleményét az előadásról. Így méltatta a
produkciót: ...Mágikus világ nyílik meg a
néző előtt már az első képek láttán a
budapesti Bábszínház előadásán. Olyan
világ ez, amely valóságosabb a valóság-
nál, melyben a legparányibb mozdulat-
nak, a leggyengébb zörejnek, a leghalkabb
hangnak is ellenállhatatlanul kifejező
ereje van.. .

„ A fából faragott királyfi előadásaiban
jut talán a legmesszebbre a színház a köl-
tői szépség és az álmok nyelvének
kutatásában..." „...Azt hinné ez után az
előadás után az ember, hogy a Studio des
Champs-Élysées-ben éppen húsz éve be-
mutatott Beckett Jelenet szöveg nélkül című
némajátéka eredetileg is bábszín-ház
számára íródott, olyannyira emberi
méretűvé válik a boldogtalan és nevet-
séges, fából faragott Pierrot, akit rászed a
gúnyosan kegyetlen természet... A ra-
gyogó finálé Sztravinszkij Petruskája. A
farsang mulatságai Chagall színeit idéző
szellemes képekben követik egy-mást..." A
Derničre Heure kritikusa szerint: „...Az
előadás minden pillanatát lelemény,
humor, sóvárgás, friss tempó, lendület
hatja át... A néha hatalmas és
nyugtalanító, máskor parányi bábuk
minden ízükben vibrálnak. És mintha
nagy kedvük! és érzékük lenne a színját-
száshoz!

A János vitéz előadása a svédországi ystadi múzeum kertjében
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A mesterség minden fogását felhasz-
álja a társulat, tökéletes technikai tudás-
al és biztonságos esztétikai érzékkel: a
ény, a csillagok anyaga, színe, a mozdu-
atok és a kifejezés önmagukban már zenei
sszhangot hoznak létre..."

„Ennek a nagy együttesnek a hír-
evéhez nincs mit hozzáfűzni" - ezzel a
ondattal kezdődik a XXXI. Avignoni
esztivál programjában az Állami Báb-
zínház ismertetése. „A Fesztivál közön-
ége már 1973-ban megállapíthatta Bartók
s Sztravinszkij nagy balettjeinek
lőadásairól, hogy az együttes felnőtt egy
gazi zenés színház magas színvonalára."

tájékoztató így fejeződik be: „Ez a
ársulat mindig meglepetést szerez."

A meglepetést ezúttal színház legfris-
ebb, eddig még külföldön színre nem
erült zenés műsora szerezte: az idehaza
rcok és álarcok összefoglaló címmel be-
utatott zenei groteszkek, kiegészítve
chaár-Szilágyi Székhistória című tárgy-

átékával.

„Nagy művészet - kis bábukkal" címmel
Le Dauphiné Libéré kritikusa ezt írta az

vignoni Operában bemutatott műsorról:
Élettelen tárgyak, hát mégis van lelketek?
Miután megnéztük a budapesti Állami
ábszínház előadását, a válasz a híres
érdésre csak igenlő lehet. Mert ez az
lőadás - csodálatos! Technikai
zempontból módfelett változatos: az estét
itöltő négy darabban a bábosok hol
agyományos módon (marionetteket és
esztyűs bábokat) mozgatnak, hol ember
agyságú, felöltöztetett figurákat, hol meg
ppenséggel két széket, még-hozzá
endkívül virtuóz módon! Egyik ötlet
öveti a másikat. Semmit sem bíz-nak a
életlenre, és minden technikai fortély a
ondolatot szolgálja. . ." A párizsi Le
onde így méltatta az előadást:
.. A budapesti bábok a szemérmes ba-

átság nagyon emberi kapcsolatában áll-
ak »manipulátoraikkal« és előadásuk
elett holmi mosolygó szomorúság fél-
omálya dereng. . ." . A kritikus részlete-
en ismerteti a Katona története és a Ravel-
uzsikára tervezett La valse cselekményét,
ajd így elemzi az utóbbi produkciót: „A

orgó próbababák széthullanak - és a
özönség fenntartás nélkül tapsol ennek a
emmi meglepetést nem rejtő
célzatosságnak«. Ezután kis kesernyés
omédiát láttunk két fehér szék között,
ely a saját önzésébe bezárkózott ember-

ár életét és halálát érzékelteti. Végül az
st remekműve következett: játék Pro-
ofjev Klasszikus szimfóniájára." Majd a

téma leírása után: „Kutya és macska kö-
zött nagy csetepaté kerekedik. A két állat
letépi az álruhákat. Lemeztelenítik a
színházat, és leleplezik a hamis vonókat is,
amely alatt nincs se hegedű, se hegedűs;
a viharban elsüllyedő hercegről is kiderül,
hogy ő is összeomló, arc nélküli bábu
csupán.

- Vége a játéknak, az előadás szertar-
tásának és titokzatosságának. Csak né-
hány kiábrándult és csodálkozó pillanat
marad, és ez a színháznak teljes és valódi
varázslata."

A többi francia újságíró is szuperlatí-
vuszokban számolt be az újabb avignoni
vendégjátékról. A csodálatos budapesti
Bábszínház címen ír kritikát a La Mar-
seillaise, a Le Provencal pedig így fogal-
maz A budapesti Bábszínház : varázslat
című cikkében: ,,... A budapesti Állami
Bábszínház a csodák végtelen világába
visz el bennünket, ahol minden, a világon
minden lehetséges és ugyanakkor
teljességgel természetes is. .."

Noha az avignoni „előzetes" valóságos
hendikepet jelentett az együttesnek, és

ennek megfelelő nagy izgalommal
kezdték el ennek a műsornak idegenben
első előadássorozatát, a közönség és a
kritika meleg hangú fogadtatása
bizonyítja: si-került a felfokozott
várakozásnak eleget tenni.

Mrożek: Strip-tease (Állami Bábszínház)


